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MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
ČESKÉ REPUBLIKY

Praha 20. 4. 2018
č. j. MSP-17/2018-OINS-AKRO/5

Rozhodnutí
Ministerstvo spravedlnosti jako správní orgán věcně příslušný podle § 418d odst. 1 zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a ve spojení s § 67
a následujícími ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodlo ve správním řízení
zahájeném podle § 44 správního řádu, o žádosti o udělení akreditace pro poskytování služeb
v oblasti oddlužení podle § 418d odst. 1 insolvenčního zákona, kterou podle § 418c odst. 1
insolvenčního zákona dne 27. 3. 2018 podal žadatel Charita Olomouc, se sídlem Wurmova
588/5, 779 00 Olomouc, IČO: 449 36 427, takto:
I.

Ministerstvo spravedlnosti podle § 418d odst. 1 insolvenčního zákona
u d ě l u j e právnické osobě
Charita Olomouc,
se sídlem Wurmova 588/5, 779 00 Olomouc, IČO: 449 36 427,
akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení
a současně jí jako akreditované osobě přiděluje identifikační číslo AO-017-2018.

II.

Akreditovaná osoba poskytuje služby v oblasti oddlužení v těchto prostorách:
Olomouc, Hodolany, Řezníčkova 808/8, PSČ 779 00.

Poučení:
Platnost akreditace je podle § 418d odst. 1 insolvenčního zákona omezena na dobu 5 let
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Akreditace je nepřevoditelná a nepřechází na právní
nástupce.
Podle § 68 odst. 4 správního řádu není odůvodnění rozhodnutí třeba, jestliže správní orgán
prvního stupně všem účastníkům řízení v plném rozsahu vyhoví. Jelikož žadateli jako jedinému
účastníkovi řízení bylo v plném rozsahu vyhověno, toto rozhodnutí odůvodnění neobsahuje.
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Proti tomuto rozhodnutí může účastník podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad, a to
do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůta pro podání rozkladu běží ode dne
následujícího po dni oznámení rozhodnutí. Rozklad se podává u Ministerstva spravedlnosti
(Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, ID DS: kq4aawz) a rozhoduje o něm ministr spravedlnosti.

JUDr. Martin Richter
ředitel odboru insolvenčního

Charita Olomouc
ID DS: 5wvgybf

JUDr. Martin Richter
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